
  

 

 

Press Release                                6th October 2022 

 

 

Kuwait Finance House K.S.C.P. Shares Commence Trading on Bahrain Bourse  

 
Bahrain Bourse, a self-regulated multi-asset marketplace, announced on 6th October, 2022 the cross-

listing and commencement of trading of Kuwait-based Kuwait Finance House K.S.C.P., under the trading 

symbol ‘KFH’. To commemorate the commencement of trading of KFH shares, a ringing bell ceremony 

was held in the presence of Minister of Industry and Commerce & Minister in Charge of Bahrain Bourse, 

HE Mr. Zayed R. Alzayani, and Chairman of Kuwait Finance House (KFH), Mr. Hamad Abdulmohsen Al 

Marzouq and executive management of KFH along with CEOs of listed companies, representatives from 

the CBB, Board Members, and executive management of Bahrain Bourse. 

 

Shaikh Khalifa bin Ebrahim Al-Khalifa, CEO of Bahrain Bourse, commented, “We are pleased to onboard 

the cross-listing of Kuwait Finance House K.S.C.P. The listing is a significant step toward achieving our 

strategic goals of attracting new companies from leading financial institutions, and is set to further expand 

Bahrain Bourse’s investor base and enhance liquidity in the market.”  

 

“Bahrain Bourse plays an important and crucial role in the Kingdom's econom ic diversification initiatives, 

as we look forward to attract additional leading companies, and enhance the capital market ecosystem." 

Shaikh Khalifa added. 

 

On his part, Mr. Hamad Abdulmohsen Al Marzouq, Chairman of Kuwait Finance House (KFH) commented: 

“I am pleased with the successful cross-listing of KFH shares on Bahrain Bourse. The cross-listing will 

enhance liquidity in the market, and contribute to the positive activity of both markets, allowing access 

to more potential investors and more capital raising opportunities given that KFH shares are being traded 

in more than one market worldwide.” 

 

Mr. Al Marzouq expressed his sincere gratitude to the trust given by the shareholders and investment 

community, thanking Bahrain Bourse, Kuwait Clearing Company (KCC), Bahrain Clear, Capital Markets 

Authority and all the respective Kuwait regulatory authorities and Bahrain’s regulatory authorities who 

granted their approval to complete the acquisition process. Mr. Al Marzouq also praised the efforts of 

local and international consultants and SICO, in addition to the acquisition team who spared no effort to 

complete this major cross-border merger which increases the capital base of KFH to more than $10 billion 

and strengthens the standing of Kuwait and Bahrain as prestigious financial hubs in the GCC region.” 

 

Najla Al Shirawi, CEO of SICO, congratulated KFH on the successful acquisition and listing on the Bahrain 
Bourse, commenting that, “SICO is proud to have been chosen by KFH as the Bahrain receiving agent, 
Bahrain execution advisor, and cross-listing advisor on this landmark deal. Our investment banking 
team utilized their regional know-how and expertise in executing M&A deals to seamlessly carry out this 
transaction. The cross-listing of KFH on Bahrain Bourse allows investors who previously owned AUB shares 



  

 

 

in Bahrain to trade their newly swapped KFH shares on the Bahrain Bourse through a local broker.  And 
with access to both markets, investors will benefit from a more liquid trading environment.”     
 
“I would also like to thank the Central Bank of Bahrain and the Bahrain Bourse for their timely 
support throughout this process and we wish the KFH team the best of luck as they embark on this new 
chapter,” she added. 
 

KFH Shares will be traded in the regular market under the trading symbol (KFH) will be traded in USD on 

Bahrain Bourse in accordance with market procedures, and will be classified under the Non-Bahraini 

Companies Sector. Following this announcement, the total number of listed companies at Bahrain Bourse 

now stands at 43. 

 

It is worth mentioning that Kuwait Finance House is licensed by the Central Bank of Kuwait as a locally 

incorporated bank operating as an Islamic bank and provides a wide range of banking Shari’a compliant 

products and services. KFH was established in 1977, and was listed on Boursa Kuwait in 1984. The 

authorized share capital of KFH is KWD 1.35 billion divided amongst 13,309,448,363 shares with a nominal 

par value of KWD 0.100 per share.  
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About Bahrain Bourse 
Bahrain Bourse is a self-regulated multi-asset marketplace operator established since 1987. Bahrain Bourse aims to 

offer to its investors, issuers, and intermediaries a comprehensive suite of exchange-related facilities including offering 

listing, trading, settlement, and depositary services for various financial instruments. We aim to offer our stakeholders 

with the best investment and trading solutions, and pair it with creative insights and problem solving skills to provide 

our investors, issuers, and intermediaries with valuable resources to meet their every expectation. Our key growth 

pillars underpins our way of conducting business and how we interact with our stakeholders: Origination, Innovation, 

Collaboration, and Pioneering Spirit, and all of them working together is what enables us to offer you with an "Oasis of 

Investment Opportunities”. 

 

 For general inquiries, please contact: 
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   "بيتك" (.ع. )ش.م.كبدء التداول عىل أسهم بيت التمويل الكويت 

 
بورصة ف

 البحرين 

   ةأعلنت بورصة البحرين، السوق متعدد
  إدراج ، عن األصول ذات التنظيم الذات 

، )بيتك( (.ع. )ش.م.ك بيت التمويل الكويت 

  الكويت،قره وم
ً
 مزدوجا

ً
  قاعة التداول إلعالن وقد تم هذا  ‘. KFH’رمز التداول تحت إدراجا

عىل تداول ال بدءقرع الجرس ف 

، بحضور سعادة ، وذلك "بيتك"أسهم   
،  وزير الصناعة والتجارة والوزير المسؤول عن بورصة البحرينالسيد زايد بن راشد الزيات 

  "بيتك"، و 
،  واإلدارة التنفيذية حمد عبد المحسن المرزوقالسيد رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويت   

لبيت التمويل الكويت 

كات الرؤساء التنفيذيي   عدد من ضافة إىل باإل وأعضاء مجلس اإلدارة وممثلي   من مرصف البحرين المركزي، المدرجة بالشر

 . البحرينبورصة بواإلدارة التنفيذية 

سعداء باإلعالن  إننا رصح الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، بالقول: "وب  هذه المناسبة، 

  اإلدراج المزدوج ألعن 
اإلدراج خطوة مهمة نحو تحقيق هذا يعتبر حيث  )بيتك( . (.ع. ش.م.ك)سهم بيت التمويل الكويت 

  
اتيجية المتمثلة ف  كات جديدة من المؤسسات المالية الرائدة، و أهدافنا االسب    تاإلدراج  ا هذسيساهم  كما   جذب شر

ع يوسف 

  بورصة البحرين و 
  السوق. يعز تقاعدة المستثمرين ف 

 "ز السيولة ف 

" :
ا
  مملكةببورصة البحرين  تقوموأضاف الشيخ خليفة قائُل

  مبادرات التنوي    ع االقتصادي ف 
، البحرين دوًرا مهًما وحيوًيا ف 

كات الرائدة وتعزيز  استقطابحيث نتطلع إىل   " منظومة أسواق رأس المال.  المزيد من الشر

  "بيتك"، أعرب 
دراج أسهم إ، عن سعادته بنجاح حمد عبد المحسن المرزوقالسيد رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويت 

  بورصة البحرين،
ا  "بيتك" ف    بورصة البحرين  Cross-listing"بيتك"  لسهم المزدوجدراج اإل ن أ ىلإمشب 

بورصة جانب  ىلإف 
  السوق و الكويت 

  تعود عىل المساهمي   وعىل المؤسسة، فهو يعزز السيولة ف 
  يساهم يحمل العديد من المنافع الت 

 تعزيز ف 
، ويتيح الوصول     ىلإالنشاط االيجاتر  للبورصتي  

، سوق ماىل  من  كب  أ المزيد من المستثمرين المحتملي   نظرا لتداول السهم ف 

  
  . للمؤسسة تحسي   الفرص الرأسمالية ما يعت 

كات ومؤسساتوثّمن المرزوق  الكويت  ةلبورص، وكذلك توجه بالشكر ثقة المساهمي   واألوساط االستثمارية من أفراد وشر
كة البحرين للمقاصة و رين حالبوبورصة  كة الكويتية للمقاصة و شر   الكويت ، ولجميع الجهات الرقابية وهيئة أسواق المالالشر

ف 

  و البحرين 
 ، وأثت  و "سيكو"، وكذلك ثّمن جهود المستشارين المحليي   والعالميي   منحت موافقاتها عىل عملية اإلستحواذالت 

  إتمام هذا 
  ساهمت ف 

ية للبنك الرأسمال الذي يزيد القاعدةالعابر للحدود  االستحواذعىل جهود فريق العمل وكافة الجهات الت 

.  مكانة الكويت ، والذي يعزز دوالر  اتمليار  10 أكب  من إىل   منطقة الخليج العرتر 
 والبحرين كمراكز مالية مرموقة ف 

  عىل نجاح عملية 
اوي، الرئيس التنفيذي لسيكو التهنئة لبيت التمويل الكويت  ومن جانبها وجهت السيدة نجالء الشب 

  بورصة البحرين، مضيفة: " تفخر سيكو باختيارها من قبل بيت التمويل لبيت  المزدوجاالستحواذ واإلدراج 
  ف 
التمويل الكويت 

  
  للقيام بمهام وكيل االستالم ف 

  البحرين، ومستشار اإلدراج  الكويت 
لهذه الصفقة  المزدوج البحرين، ومستشار التنفيذ ف 

اته العميقة بالمنطقة وبصفقات االستحواذ التاريخية. لقد كرس فريق الخدمات المرصفية االستثمارية لدى سيكو  خبر

  بورصة البحرين سيتيح المزدوج واالندماج . إن االدراج 
  ف 
للمستثمرين الذين كانوا يملكون أسهم البنك   لبيت التمويل الكويت 

  البحرين   األهىل المتحد
 أف 

ً
  تم استبدالها مؤخرا

  بورصة البحرين من بيت التمويل الكويسهم أبن يتداولوا أسهمهم الت 
  ف 
ت 

  كال السوقي   
. مما يكفل لهم خيار التداول ف  وأود أن  من السيولة. كبر أ االستفادة من قدر  بالتاىل  و عن طريق وسيط محىل 



 

 

 

   أتوجه بالشكر 
  بيت التمويل الكويت 

إىل مرصف البحرين المركزي وبورصة البحرين عىل دعمهم الكريم، متمنية لفريق العمل ف 

ة نجاحهم."التوفيق    مسب 
 والنجاح مع بداية فصل جديد ف 

  السوق و 
  ف 
  بورصة و ( KFHتحت رمز التداول )النظام  سيتم تداول أسهم بيت التمويل الكويت 

سيتم تداول أسهم "بيتك" ف 

  السوقوذلك حسب اإلجراءات البحرين بالدوالر األمريك  
كات غب  المتبعة ف   . البحرينية، وسيتم تصنيفها ضمن قطاع الشر

  البورصة 
كات المدرجة ف    )بيتك( يبلغ عدد الشر

كة.  43وبإدراج بيت التمويل الكويت    شر

  و ومن الجدير بالذكر أن بيت التم
باقة يقدم مرخص من قبل مرصف الكويت المركزي كبنك محىل  إسالم  )بيتك(  يل الكويت 

  تتوافق مع مبادئ 
ة من الخدمات والمنتجات المرصفية الت  يعة اإلسالميةكبب     تم إدراجه، و 1977عام البنك تأسس . الشر

ف 

  موزع عىل  1.35 لبيتك يبلغ رأس المال المرصح به. 1984بورصة الكويت عام 
سهم  13,309,448,363مليار دينار كويت 

  للسهم الواحد.  100بقيمة إسمية 
  فلس كويت 

 

 --النهاية--

 

 نبذة عن بورصة البحرين

. توفر بورصة البحرين مجموعة شاملة من المنتجات  وه   1987عام تأسست بورصة البحرين   
سوق متعددة األصول ذات تنظيم ذات 

للمستثمرين ومصدري األوراق المالية والوسطاء تتضمن خدمات اإلدراج والتداول والتسوية واإليداع المركزي لمختلف األدوات المتوفرة  والخدمات

ويد المهتمي   بقطاع رأس المال بأفضل حلول االستثمار والتداول وإقرانها بأفضل الرؤى المبتكرة والموارد عىل منصة البورصة. وتهدف البورصة  لب  

رين والوسطاء عىل أكمل وجه. إن االبتكار والتعاون وروح الريادة ه  ركائزنا الرئيسي
ّ
 لجميع توقعات المستثمرين والمصد

ً
ة للنمو والداعم لنا القّيمة تلبية

  إدارة ا
 
 ألعمال وتفاعلنا مع المهتمي   بقطاع رأس المال حيث تعمل هذه األسس جميعها عىل تقديم "واحة الفرص االستثمارية". ف

 الستفساراتكم العامة، يرجر التواصل: 

 مرفأ البحرين الماىل  
 وابة المرفأ، الطابق الرابعب

 3203ص.ب. 
 المنامة، مملكة البحرين

 17261260 (973+)هاتف: 
 17213061 (973+)فاكس: 

info@bahrainbourse.com 
www.bahrainbourse.com 

 ، يرجر التواصل مع: اإلعالميةالستفساراتكم 

 إدارة التسويق وتطوير األعمال
 +)973 (17 108780 هاتف: 

يد ال : اإلبر  
وت   mbsd.info@bahrainbourse.comلكب 

 

 

mailto:info@bahrainbourse.com
http://www.bahrainbourse.com/
mailto:mbsd.info@bahrainbourse.com



